CHARAKTERISTIKA MÍSTA
Území se nachází na okraji vesnice Babice poblíž Prahy.
Pozemek tvoří písmeno ,,L,,. Je situován vedle fotbalového
hřiště a ze severní strany přiléhá k lesu.
V okolí převládají stavby pro bydlení, jedná se především o
samostatně stojící rodinné domy. Dominantou tohoto
území je okolí tvořené volnou krajinou a lesy.

PŮDORYS BUDOVY A - ŠKOLKA
1:200
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TABULKA MÍSTNOSTÍ
herna
šatna
umývárna
zázemí
tech. místnost
sklad
kancelář
WC
zádveří
přípravna jídla
sklad lůžkovin
sklad hraček
hala

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Zadáním bylo na daný pozemek co nejvýhodněji umístit
stavbu nebo skupinu staveb, které by pokryly požadavky
obce na novou mateřskou školku a sportovní zázemí
přiléhajícího hřiště. Budova by měla hmotou i svým
celkovým vzezřením odpovídat místu.
Vzhledem k umístění a tvaru pozemku jsem se rozhodla
rozdělit pozemek na dvě části. V první části se nachází
budova mateřské školy s velkou zahradou otevřenou do
okolí. Druhá část je vyhrazena pro sportovní zázemí, které
je rozčleněno do dvou samostatných staveb.

JIŽNÍ POHLED NA BUDOVU A - ŠKOLKA
1:200
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ZÁPADNÍ POHLED NA BUDOVU A - ŠKOLKA
1:200

3
1
12

11

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Mojí ideou bylo vytvořit hravou ale jednoduchou stavbu
pro děti, která by zároveň měla vazbu na přírodu.
Inspirovala jsem se v padlém kmenu stromu obrostlém
choroši. Základ stavby je tvořen kvádrem, ve kterém jsou
umístěny místnosti nesloužící k trvalému pobytu osob. K
němu přiléhají tři hmoty s větší konstrukční výškou, ve
kterých jsou umístěny herny a kanceláře.
Budova školky je rozčleněna i fasádou. ,,Kmen je obložen
šedým dřevem tak, že je položeno ve dvou vrstvách, které
se vždy částečně překrývají. Okna jsou zde čtvercová a
osazena ve třech výškových úrovních a dvou velikostech.
Fasády heren jsou naopak řešeny třemi barvami omítky dva odstíny modré a světle zelená. Okna jsou zde velká a
sahají až k zemi. Z obou heren je přístup na velkou terasu ,
která je částečně uzavřena před okolím.
Sportovní zázemí tvoří dva objekty. V jednom se nacházejí
šatny a ve druhém klubovna a občerstvení pro diváky, k
němu přiléhá krytá terasa. Fasáda je řešena dřevěným
obkladem. Okna jsou čtvercová umístěna se stejnými
pravidly jako u stavby mateřské školy, dřevěný obklad je
také položen stejně. Těmito detaily
etaily je ucelen dojem
propojení všech objektů.

VÝCHODNÍ POHLED NA BUDOVU A - ŠKOLKA
1:200

SEVERNÍ POHLED NA BUDOVU A - ŠKOLKA
1:200

AXONOMETRIE - POHLED Z JIHU

PŮDORYS BUDOVY B - KLUBOVNA
1:200

PŮDORYS BUDOVY B - ŠATNY
1:200

ŘEZ AA´ BUDOVOU A - ŠKOLKA
1:200
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ŘEZ BB´ BUDOVOU A - ŠKOLKA
1:200
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